
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO ESTADO DE ALAGOAS
Rua Coronel Lucena, 744  -  Andar  1º -  Bairro: Luiz Gonzaga de Carvalho 
CEP 57525000  Ouro Branco – Alagoas  
 E-mail camaramunicipalourobranco@gmail.com
CNPJ 24.184.392/0001-54

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO PLENÁRIO JOÃO DA
SILVA CABRAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO/AL, ás 11H00 (onze
horas), datada de 26/04/2018 (vinte seis de abril de dois mil dezoito). Presidida pelo
Vereador Josivaldo Amâncio de Oliveira. Tomando assento ao plenário compareceram
os vereadores: Beneval Gomes Torres, Gilvaneide Soares Alencar, Jailson Salustiano
do  Nascimento,  José  Alisandro  Soares  de  Amorim,  José  Robério  da  Silva,  Leana
Soares Silva e Manoel Messias Silva.  Abertos os trabalhos,  verificado o quorum e
havendo número legal,  em nome de Deus o presidente deu início os trabalhos da
presente sessão.  Ato contínuo o presidente registrou a presença do  advogado drº.
Gabriel da equipe jurídica do município de Ouro Branco- Alagoas. Lido pelo Secretário
vereador Manoel Messias Silva leitura do evangelho do dia. PEQUENO EXPEDIANTE:
Em seguida o Vereador Manoel Messias Silva – 1º secretário fez a leitura. Item I - Ata
da  sessão  anterior,  que  não  havendo  nenhuma  manifestação  de  retificação  ou
impugnação da mesma, foi aprovada por unanimidade. Item II – Apresentação através
de leitura o projeto de lei nº 003, de 18 de abril  de 2018, de iniciativa o executivo
municipal,  dispõe  as  Diretrizes  Orçamentárias  para  elaboração  e  execução  do
orçamento para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providencias.  Ciente o
presidente da mesa diretora o vereador Josivaldo Amâncio de Oliveira encaminhou
para  análise  e  devidos  pareceres  o  projeto  nº  003/2018  para  as  comissões
permanentes.   GRANDE  EXPEDIENTE:  O  presidente  da  mesa  diretora  passa  a
palavra de acordo vereadores inscritos. VEREADOR JOSÉ ALISANDRO SOARES DE
AMORIM disse – É bom ter o senhor advogados aqui, só que o presidente não segue
o regimento interno da casa, o presidente fez sessões extraordinárias e não seguiu o
regimento interno,  vereador  aqui  não tem direito  a nada,  como,  cópia de projetos;
espero que essa casa siga o regimento interno e digo o Sr. Presidente que vai se
arrepender pelo que fez negando os direitos, só peço que siga o regimento interno.
Obrigado!. Assim terminou o pronunciamento do vereador José Alisandro Soares de
Amorim.  VEREDOR  JAILSON  SALUSTIANO0  DO  NASCIMENTO  disse  –  É  bom
esclarecer os fatos que está acontecendo, a falta de diálogo, para que ninguém sofra,
o vereador Sandro foi inteligente nas palavras dele, não vou ser eu que vou falar quem
está errado, eu vim aqui na tribuna perguntar o Senhor Prefeito Edimar Barbosa o
motivo pelo qual ele não quer receber a categoria da educação, que quer saber do
reajuste salarial. Do qual eles têm por direito, que já era pra ele ter dado esse reajuste
desde março, e porque não convocou ainda a categoria? O que não pode é fazer de
conta.  Se não poder  dar  aumento,  converse e não se esconda.  Assim terminou o
pronunciamento do vereador Jailson Salustiano do Nascimento.  VEREADOR JOSÉ
ROBÉRIO DA SILVA DISSE – É a primeira vez que tem um jurídico na casa, seja bem
vindo!.  Já  pedi  verbalmente  ao  excelentíssimo  senhor  prefeito  Edimar  Barbosa  a
iluminação do trajeto posto de gasolina trevo Noé Siqueira a churrascaria ponto 10,
contei 12 postes com luzes apagadas. Quero perguntar sobre a rádio, por que não
está funcionando, estou aqui para defender o povo e não essas coisas troncho. Assim
terminou o pronunciamento do Vereador  José Robério da Silva. Logo o presidente
respondeu  -   Referente  as  sessões  extraordinárias,  estou  seguindo  o  regimento
interno,  foram todos vereadores informados,  tenho provas,  os vereadores que não
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compareceram por que não tiveram interesse de vir a sessão extraordinária. Quanto a
rádio comunitária foi retirada do ar a pedido da comunidade que não merecem ouvir
tanta esculhambação verbalmente de vereadores e pessoas do público. Em nome de
Deus encerro a sessão.  Encerrado a presente sessão da qual lavrada a
ata por mim Auxiliar de Redatora de Ata, Maria das Graças Ângelo
Lima,___,  a  fim  de  ser  lida  e  submetida  ao  Plenário  na  reunião
subseqüente.  Aprovada  a  presente  ata,  será  ela  assinada  pelo
Presidente e pelos integrantes da Mesa Diretora.

_________________________________
Josivaldo Amâncio de Oliveira- Presidente

-----------------------------------------------------------------------
Beneval Gomes Torres – vice-presidente

_________________________________
Manoel Messias Silva- !º secretário

_______________________________
Gilvaneide Soares Alencar 2ª secretária

Protocolada em  26/04/2018

Sala das Sessões  da Câmara Municipal de Ouro Branco/AL
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